
Kielce, 01.02.2017 r.

ROZEZNANIE RYNKU - OFERTA NA WYNAJEM SAL SZKOLENOWYCH 
„Aktywizacja? Podejmuję wyzwanie!”

I. INFORMACJE OGÓLNE O ZAMAWIAJĄCYM:

Zamawiający:

HDA-CENTRUM  SZKOLENIA,  DORADZTWA  FINANSOWEGO  I  BIZNESU  Hubert  Durlik
z siedzibą w Kielcach przy ul. Leśnej 1A/2 NIP: 9590808310 REGON: 290355570

Osoba,  z  którą  można  się  kontaktować  w  sprawach  związanych  z  zapytaniem:  Hubert  Durlik  
e-mail: hdurlik@leosnis.pl, tel.: 501 641 959

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Rozeznanie  prowadzone  jest  w  ramach  projektu  pt.  ”Aktywizacja?  Podejmuję  wyzwanie!”,  
Oś  priorytetowa  10  –  Otwarty  rynek  pracy,  Działanie  10.02.00  Działanie  na  rzecz  podniesienia
aktywności  zawodowej  osób  powyżej  29  roku życia,  Poddziałanie  10.02.01  Wsparcie  aktywności
zawodowej  osób  powyżej  29  roku  życia  pozostających  bez  zatrudnienia  współfinansowanego  ze
środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  i  budżetu  państwa,  realizowanego  na  podstawie
umowy nr RPSW.10.02.01-26-0028/16-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

2. Wynajem Sali szkoleniowej na zajęcia:

1. w ramach szkolenia „Telemarketer” – Moduł IT:

 sala szkoleniowa musi być zlokalizowana na terenie Kielc
 wynajem sali szkoleniowej realizowane będzie w okresie  I edycja szkolenia: luty –

maj  2017 r.  II  edycja  szkolenia:  grudzień  2017  –  marzec  2018 r.,  zajęcia  w  ciągu
tygodnia  oraz  w  weekendy”  w  zależności  od  zapotrzebowania  i  oczekiwań
uczestników szkoleń

 łącznie zaplanowano wynajem sali na poziomie 160 godzin szkoleniowych (2 edycji x 
80 godzin), 6 godzin lekcyjnych dziennie (wg. ustalonego harmonogramu) 

 sala wyposażona co najmniej w 11 stanowisk (10 uczestników + trener)
 sala musi być wyposażona w stanowiska komputerowe, łatwy dostęp do źródła prądu

(gniazdka + przedłużacz), projektor, flipchart,
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2. w ramach szkolenia „Telemarketer” – Moduł zawodowy

 sala szkoleniowa musi być zlokalizowana na terenie Kielc
 wynajem sali szkoleniowej realizowane będzie w okresie  I edycja szkolenia: luty –

maj 2017 r. II edycja szkolenia: grudzień 2017 – marzec 2018 r. zajęcia  
 w ciągu tygodnia oraz w weekendy” w zależności od zapotrzebowania i oczekiwań

uczestników szkoleń
 łącznie zaplanowano wynajem sali na poziomie 284 godzin szkoleniowych (2 edycji x 

142 godzin), 6 godzin lekcyjnych dziennie (wg. ustalonego harmonogramu)
 sala wyposażona co najmniej w 11 stanowisk (10 uczestników + trener)
 sala musi być wyposażona w łatwy dostęp do źródła prądu (gniazdka + przedłużacz), 

projektor, flipchart, tablica magnetyczna

Wykonawca  jest  zobowiązany  na  czas  trwania  szkoleń  do  oznakowania  sali  szkoleniowej
przekazanymi przez Zamawiającego materiałami o wizualizacji zgodnej z wymogami Projektu.

3. Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  dokładny  termin  wynajmu  sali  najpóźniej   na  10  dni
roboczych przed jego planowym rozpoczęciem zajęć. 

4.  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
5.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zadania objętego rozeznaniem: od luty 2017 r. – marzec 2018 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY CENOWEJ

Oferent powinien przygotować ofertę zgodnie z wzorem Formularza cenowego załączonego do 
niniejszego Rozeznania.

 

V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ CENOWĄ: do czasu podpisania umowy

 

VI.  TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Zapraszamy do przesyłania ofert cenowych do dnia 10.02.2017 r. 

Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej zgodnie ze wzorem załączonego Formularza 
cenowego w Biurze projektu: Biuro Projektu pt. ”Aktywizacja? Podejmuję wyzwanie!”, ul. IX Wieków 
Kielc 6/8, 25-516 Kielce.
Dopuszczamy również możliwość złożenia dokumentów drogą elektroniczną na 
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adres: hdurlik@leosnis.pl

 Niezwłocznie po zakończeniu rozeznania Zamawiający zawiadomi o wynikach wszystkie podmioty, 
które przesłały oferty w ustalonym terminie.

 

VII. KRYTERIA WYBORU OFERT

Do oceny zostaną dopuszczone tylko oferty spełniające wymogi zgodnie z pkt. 3 i 4.

Zamawiający dokona wyboru na podstawie następujących kryteriów:

Cena ofertowa: 100%

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pan Hubert Durlik hdurlik@leosnis.pl, tel.: 501 641 959
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FORMULARZ OFERTOWY

 

Pełna nazwa oferenta:  

NIP:  

Adres siedziby oferenta:  

Numer telefonu:  

 

 

Usługa Cena jednostkowa bru o (cena bru o zawiera VAT)

Wynajem sali do szkoleń w ramach szkolenia 
„Telemarketer” – Moduł IT  

Wynajem sali do szkoleń w ramach szkolenia 
„Telemarketer” – Moduł zawodowy

* niepotrzebne skreślić

 

 

 

…………….……………………..……………………………………

Data i podpis Oferenta lub osoby upoważnionej 

                do reprezentowania Oferenta
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